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 פרידה מהפורשים .1
על  ם עירן בן משה, אריאלה חן, רוני ברניראיציק חולבסקי הודה לחברי המליאה הפורשי

האיכותית  עורבותםמהשנים בתפקידם כחברי מליאה ועל תרומתם לאורך 
 .משמעותיתוה
 

 הצהרת אמונים .2
 חברי המליאה הצהירו אמונים עפ"י הנוסח הבא :

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה" מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל"אני 
 

 7/18ישור פרוטוקול מליאה א .3
 אושר  -  7/18פרוטוקול מליאה 

 
 רות וממשקי עבודהכהי-לחברי מליאה וצוות מנהלי המועצה משותףמפגש  .4

. תוצרי המפגש  התקיים מפגש לחברי המליאה ומנהלי המחלקות בהנחייתה של יעל מס
 יועברו לחברי המליאה.

 



 

 
 

 
 המליאה ואופן עבודת המליאהתפקידי חברי  .5

 ומיכל כהן הציגו מצגת בנושא תפקידי חברי המליאה ואופן עבודת המליאה. אזולאיאברהם 
 

 הוצג ע"י איציק חולבסקי-הצגת דגשים ויעדים לשנים הבאות .6
 לקדנציה הקרובה. והיעדיםאיציק הציג מצגת המתארת את הדגשים 

 
 חתימה  מורשהאישור  .7

)ב( לפקודת העיריות )שהוחלו על מועצות מקומיות(  203וסעיף   191בהתאם לסעיף 
 המועצה מחליטה לקבוע מורשה חתימה כדלקמן :

 גזברית המועצה.-ראש המועצה ומיכל כהן-איציק חולבסקי  --
 מנכ"ל המועצה  –ראש המועצה ואברהם אזולאי מנכ"ל המועצה -איציק חולבסקי  --

 )ב(  191מוסמך לחתום בשם הגזבר יחד עם חתימת ראש המועצה בהתאם לסעיף      
 )ב(. 203וסעיף      
 מנכ"ל המועצה מוסמך –גזברית המועצה -אברהם אזולאי מנכ"ל המועצה ומיכל כהן  --
 )א( יחד עם חתימת הגזבר על פקודת  191אש המועצה בהתאם לסעיף לחתום במקום ר    
 תשלום, שובר תשלום או שיק(.    

 

 ודירקטוריםהרכב ועדות  .8
 בפני חברי המליאה איוש וועדות המועצה ודירקטורים בגופי הסמך עפ"י המצ"ב. הוצג

שה פעמים בשנה. הועלתה בק 6איציק הציג את הנהלת המועצה והכוונה לכנס אותה 
 לצרף אישה נוספת להנהלה.

 תמונה אישה נוספת לוועדת הנהלה.-איציק
 החלטה

 הוחלט לאשר את מינוי הוועדות והדירקטורים בגופי הסמך כפי שהוצגו.
 

 אליםעמינוי נציגי המועצה בוועדה לתכנון ובנייה יזר .9
איציק מבקשת למנות את יואל מחפוד וזאב שחורי כנציגי המועצה בוועדה לתכנון ובניה 

 .יזרעאלים
 החלטה
למנות את יואל מחפוד וזאב שחורי כנציגי המועצה בוועדה לתכנון ובניה הוחלט 

 יזרעאלים.
 

 אישור מחדש למשרות אמון .10
מתבקשת לאשר את משרות מליאת המועצה  5.11.18משרד הפנים  מיום  עפ"י חוזר

 האמון הבאות :
 שרית אברהם.-שכת מנכ"ל, ומנהלת ל קינןשרון -מנהלת לשכת ראש המועצה

 החלטה
 מאשרים את רציפות העסקה והשכר באותה מתכונת שהייתה עד כה.

 
 אישור יו"ר ועדת ערר לארנונה .11

חיות משרד פורסם קול קורא להגשת מועמדות ליו"ר ועדת ערר לארנונה בתשלום עפ"י הנ
 הפנים.

 



 

 
 

, מבקשים את אישור עו"ד רועי בליסיאנו הגיש מועמדות ולאחר שעמד בתנאים הנדרשים
 המליאה למינוי 

 החלטה
 הוחלט למנות את עו"ד רועי בליסאנו כיו"ר ועדת ערר לארנונה של מועצה אזורית מגידו.

 
 

 אישור סגן ומ"מ לראש המועצה .12
 מבקש למנות את יואל מחפוד כסגן מ"מ לראש המועצה. איציק חולבסקי

 העמק ומאחד המושבים. ימיישובחשוב לי למנות סגן שהוא 
 , וזאת ללא שכר.כולל יזרעאלים יואל מייצג נאמנה את המועצה בגופים השונים

ליואל לאחר שמילא בקדנציה קודמת תפקיד של סגן ומ"מ, יש עוד  הכבודכל  עם-מוטי ניסים
 למושבים ונשאלת השאלה מדוע להמשיך למנות את יואל ולא נציג אחר מהמושבים.נציגים 

 ימיישוב  אישה -מבלי לפגוע בכבודו של איציק חושבת שנכון לחשוב על סגנית-עידית אריאל
העמק. כמובן שלראש המועצה יש הזכות להחליט את מי למנות, ואולי יש אפשרות למנות סגן 

 נוסף.
 של סגן מ"מ ? מה תפקידו-אפרת שביט

 מחליף בעת נבצרות את ראש המועצה ומייצגו בפורומים שונים.-יועמ"ש-דני נחליאליעו"ד 
לאור הניסיון של יואל  יזרעאליםמבקש להדגיש את הרצון לחזק את מעמדנו בוועדת -איציק

 והתרומה החשובה שלו . בוועדה 
 ביחס להצעה לסגן נוסף אבדוק את האפשרות. 

 יהיה זמין וקשוב לתושבי המועצה כמו כל מנהל במועצה.  חשוב שסגן-מוטי ניסים
 אני חושב שלאורך השנים הייתי נגיש וזמין לכל תושב שפנה.-מחפוד ואלי

 איציק מביא להצבעה את הצעתו למנות את יואל מחפוד כסגן ומ"מ לראש המועצה. 
 8  -בעד   

 0  -נגד    
 4 -נמנע  

 החלטה
 הוחלט למנות את יואל מחפוד כסגן ומ"מ לראש המועצה

 שונות .13
ובנצרת  23.12.18השתלמות לחברי מליאה ע"י משרד הפנים תתקיים בחדרה  ביום 

 .20.12.18בתאריך 
 .בחירתכםבחדרה ובנצרת עפ"י  מצ"ב הזמנה להרשמה להשתלמות

 לידיעתכם יש להירשם מראש
יוצרות מציאות" -עידית אריאל מזמינה את חברי המליאה לכנס "לוקחות יוזמה

 20.00במרכז תרבות מגידו בשעה  25.11.18-ב שיתקיים
 .מצ"ב הזמנה 

  

  

 סקיבלאיציק חו 
 ראש המועצה 



 

 
 

 


